Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail:
kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 8687/09
Ve Zdíkově, dne 23.08.2019

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Vítová Jiřina, Labská Kotlina 988/38, 500 02 Hradec Králové, r.č. 585714/1202
K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 165 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání
alespoň 3 dny předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení čísla účtu
povinným.
Tato výzva budiž vyvěšena na úřední desce SE.

Mgr. Kamil Košina
soudní exekutor v Prachaticích

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský
řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu
uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail:
kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 782/10
Ve Zdíkově, dne 23.08.2019

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Kuška Martin, Srbínská 1463/5, 100 00 Praha, r.č. 650402/0633
K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 1636.11 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání
alespoň 3 dny předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení čísla účtu
povinným.
Tato výzva budiž vyvěšena na úřední desce SE.

Mgr. Kamil Košina
soudní exekutor v Prachaticích

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský
řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu
uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail:
kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 6106/14
Ve Zdíkově, dne 23.08.2019

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Svoboda Lukáš, Voborského 1197/3, 143 00 Praha, r.č. 850124/0176
K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 76.77 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání
alespoň 3 dny předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení čísla účtu
povinným.
Tato výzva budiž vyvěšena na úřední desce SE.

Mgr. Kamil Košina
soudní exekutor v Prachaticích

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský
řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu
uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail:
kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 465/15
Ve Zdíkově, dne 23.08.2019

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Peterková Irena, Žeravice č.p. 68, 696 47 Žeravice, r.č. 645401/0816
K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 657.9 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání
alespoň 3 dny předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení čísla účtu
povinným.
Tato výzva budiž vyvěšena na úřední desce SE.

Mgr. Kamil Košina
soudní exekutor v Prachaticích

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský
řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu
uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail:
kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 3020/15
Ve Zdíkově, dne 23.08.2019

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Sochor Petr, Nám. Svobody č.p. 18, 389 01 Vodňany, r.č. 780523/1676
K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 3678 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání
alespoň 3 dny předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení čísla účtu
povinným.
Tato výzva budiž vyvěšena na úřední desce SE.

Mgr. Kamil Košina
soudní exekutor v Prachaticích

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský
řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu
uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail:
kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 3312/15
Ve Zdíkově, dne 23.08.2019

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Kotlar Tomáš, Jáchymovská č.p. 1, 363 01 Ostrov, r.č. 841108/1899
K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 1318 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání
alespoň 3 dny předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení čísla účtu
povinným.
Tato výzva budiž vyvěšena na úřední desce SE.

Mgr. Kamil Košina
soudní exekutor v Prachaticích

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský
řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu
uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail:
kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 11590/07
Ve Zdíkově, dne 23.08.2019

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Liptáková Marie, Školní č.p. 236, 262 31 Milín, r.č. 416019/041
K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 1667.91 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání
alespoň 3 dny předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení čísla účtu
povinným.
Tato výzva budiž vyvěšena na úřední desce SE.

Mgr. Kamil Košina
soudní exekutor v Prachaticích

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský
řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu
uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail:
kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 14899/07
Ve Zdíkově, dne 23.08.2019

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Bezouška Ladislav, Buková č.p. 67, 334 52 Buková, r.č. 751023/0937
K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 7131.01 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání
alespoň 3 dny předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení čísla účtu
povinným.
Tato výzva budiž vyvěšena na úřední desce SE.

Mgr. Kamil Košina
soudní exekutor v Prachaticích

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský
řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu
uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

